
 
Siri Maria 
 

Hjemhavn : Aarøsund 

Kaldesignal : OURD 

LR/IMO nr. : 5329994 

Byggeår : 1939 

Værft : J.J. Pattje & Zn, Waterhuizen, Holland 

Type : Motorskib 

 

Motor : 6 cyl. 4 takt Deutz Diesel på 195 HK fra Motorfabrikken Deutz, Køln 

5 cyl. 2 takt Alpha Diesel på 290 HK fra Alpha Diesel, Fr.havn 

 

 Brt.: 346,25 Nrt.: 182,22 Tdw.:  486 

 

 Lg.: 44,43 m Br.: 7,03 m Dbg.: 2,94 m 

 

 

1939 : Bygget som ALWI til A.G.H. Vrijburg, Kampen, Holland. 

Brt. : 279, Tdw. 340,    Lg. : 37,80 m, br. 7,04 m. 

 

1939 : Solgt til Rederi AB Staffan, Gävle,Sverige.Nyt navn SIGURD. 

 

1940 – 1945 : Skibet ikke i drift p.g.a. brændstofrestriktioner. 

 

1945 – 1949 : Chartret til Rederi AB Svea, Stockholm. 

 

 

 



1949, 14. juni : Solgt til skibsfører Svend Ejner Hansen, Svendborg.Omdøbt til SIRI II.Hjemsted 

Svensborg. 

 

1957 : Forlænget til 44,43 meter. 

 

1974, 11. okt. : Registreret iht. skifteretsattest i boet efter Svend E. Hansen til fru Iris M.R. Hansen, 

Svendborg. 

 

1976, 6. jan. : Solgt til interessantselskab ved skibsfører Claus A. Petersen og skibsfører Flemming 

Petersen, Aarøsund.Omdøbt til SIRI MARIA.Hjemsted Aarøsund. 

 

 

1981, 27. april : Flg. stod at læse i søfartsbladet Position : 

 

”SIRI MARIA”, coaster på 460 tdw tilhørende skibsreder Flemming Petersen, Aarøsund,er sunket 

i Nordsøen på rejse fra Helsingborg til Hull med fuld ladnind soda i sække.Ca. 40 sømil fra 

Humberen fik skibet i vindstyrke 9 fra nordnordøst tiltagende slagside og vand trængte ind i 

apteringen.Rederen,der afløste som skipper,besluttede at sende Mayday,og redningsflåden blev sat 

på vandet.I første forsøg kæntrede vinden den,men det lykkedes at få den vendt og sat ud i læ.Efter 

10 minutter blev de fire mand taget op af stand-by skibet ”Exuma” samtidig med,at helikoptere kom 

til positionen. ”SIRI MARIA” blev forladt få sømil fra West Sole gasfeltet,og skibet drev i retning 

af produktionsplatformene,hvor alt arbejde blev stoppet og besætningerne forberedte evakue-

ring,men coasteren drev tæt forbi,og 10 timer senere sank skibet på 19 favne.de fire 

besætningsmedlemmer blev senere landsat i Grimsby.(Se længere nede) 

Skibet var assureret i Den gensidige Sø-Assuranceforening Kolding. 

 

 

1982, 7. juni : Iflg. anmeldelse,dat. Aarøsund d. 7.6.1982 fra Claus A. Petersen og Flemming 

Petersen er dette skib på rejse fra Helsingborg til Hull forlist d. 27.04.1981 i Nordsøen efter at det i 

hårdt vejr – vindstyrke 10 Beaufort – fik to forkerte søer ind på styrbord side og fik stærk slagside 

og tog vand ind i apteringen og sank. 

I henhold hertil udslettes skibet af Dansk Skibsregister. 

 

 

 

 

 



 



 
 



 


